
Animaturi Sena B 
 

SOLENNITÀ TAL-VERĠNI MARIJA MTELLGĦA FIS-SEMA                                         
 
Quddiesa  tal-Vġili 
Daħla: Illum, niċċelebraw is-solennità tal-Verġni Marija Mtellgħa s-Sema bir-ruħ u bil-

ġisem. Alla tassew għamel ħwejjeġ kbar ma' dil-mara li ntreħiet kompletament għar-rieda 
tiegħu. Dan hu l-ħlas mistħoqq lil dil-Mara li tul ħajjitha kollha kienet il-qaddejja tal-Mulej. Għal 
sebgħin sena ħalliet li l-Ispirtu s-Santu jiggwidaha, ifarraġha, iħobbha anki fl-iktar mumenti 
iebsin bħal fuq il-Golgotha. Nirringrazzjaw lil Alla għal dil-Mara li tatna lil Binha bħala s-
Salvatur tagħna. Nibdew diċ-ċelebrazzjoni billi nkantaw ... 
 

L-Ewwel Qari: It-Tinda li fuqha strieħet il-glorja ta' Alla, laqgħet fiha l-arka,  mibnija bl-ordni 

ta' Alla biex fiha jinżammu kif jixraq it-twavel tal-Patt.   Marija hi l-arka l-ġdida tas-salvazzjoni 
li, wara li laqgħet fi ħdanha l-Verb magħmul bniedem, stħaqqilha tidħol fil-glorja ta' Alla bir-
ruħ u l-ġisem. 
 

Responsorju tas-Salm: Qum, Mulej, Int u l-Arka tal-qawwa tiegħek.   

       

It-Tieni Qari: L-Appostlu San Pawl iħeġġiġna biex nirringrazzjaw 'l Alla għar-rebħa li 

Kristu Rxoxt ġieb fuq il-mewt.  F'din ir-rebħa wirtet ukoll Marija bħala l-aqwa dixxiplu tal-
Mulej u magħha aħna wkoll. 
 

Offertorju: (X’ħin ikunu se jitressqu l-offerti lejn l-artal, l-animatur igħid): 

Il-Kelma ta' Alla li għadna kemm smajna tqanqalna biex inwettquha fil-ħajja tagħna, u 
għalhekk ħajjitna ssir offerta kontinwa lil Alla.   Ningħaqdu ma' dawn l-offerti biex inġeddu 
din l-offerta tagħna nfusna lil Alla.  Inkantaw.... 

 
Tqarbin: (Waqt li s-saċerdot ikun jitqarben bid-Demm ta’ Kristu, l-animatur igħid) 
Marija ġarret f'ġufha lil Ġesù tarbija u għalhekk saret l-ewwel tabernaklu ħaj. Nersqu aħna 
wkoll lejn l-artal biex nirċievu ġo fina lil Ġesù, veru Alla u veru bniedem u bħal Marija nsiru 
tabernaklu ħaj bi Kristu fina li jsir ħaġa waħda magħna.   Inkantaw... 
 

Ringrazzjament: (waqt li s-saċerdot ikun jippurifika l-Kalċi, l-animatur igħid) 
"Igħajtu bil-ferħ il-ħbieb tiegħek" qalilna s-salmista.  Aħna wkoll il-ħbieb ta' Kristu, kif sejħilna  
hu.  Ngħaqqdu l-ferħ tagħna fir-radd il-ħajr għal din l-ikla Ewkaristika li biha Kristu jkompli 
jgħaqqadna iktar miegħu.  Ngħidu jew inkantaw.... 
 

Kant tal-Għeluq… 



Animaturi Sena B 
 

 

SOLENNITÀ TAL-VERĠNI MARIJA MTELLGĦA FIS-SEMA  
 

Quddiesa  tal-Jum 
 

Daħla:   Illum, niċċelebraw is-solennità tal-Verġni Marija Mtellgħa s-Sema bir-ruħ u bil-
ġisem. Alla tassew għamel ħwejjeġ kbar ma' dil-mara li ntreħiet kompletament għar-rieda 
tiegħu. Dan hu l-ħlas mistħoqq lil dil-Mara li tul ħajjitha kollha kienet il-qaddejja tal-Mulej. Għal 
sebgħin sena ħalliet li l-Ispirtu s-Santu jiggwidaha, ifarraġha, iħobbha anki fl-iktar mumenti 
iebsin bħal fuq il-Golgotha. Nirringrazzjaw lil Alla għal dil-Mara li tatna lil Binha bħala s-
Salvatur tagħna. Nibdew diċ-ċelebrazzjoni billi nkantaw ... 
 
L-Ewwel Qari: Il-Ktieb tal-Apokalissi jagħtina dehra ta' mara li kellha twelled iben, u 
deskrizzjoni tal-ġlieda bejn ix-Xitan u Alla.  Din hija dehra ta' kif kellha tkun il-missjoni ta' 
Marija fid-dinja u Marija hi l-mudell tal-Knisja li trid twelled lil Ġesù u x-Xitan jagħmel minn 
kollox biex ixekkel dan. 
 
Responsorju tas-Salm: F'lemintek is-Sultana mżejna b'deheb ta' Ofir. 
 
It-Tieni Qari:     Fl-ittra tiegħu lill-Korintin, San Pawl igħidilna li Kristu kellu jkun l-ewwel 
wieħed li jqum mill-imwiet; iżda dawk kollha li huma ta' Kristu huma wkoll iddestinati għall-
qawmien biex jaqsmu l-glorja tas-sema. 
 
Offertorju: Il-kobor tal-Beata Verġni Marija jitqies mill-offerta totali tagħha lil Alla.  Nissieħbu 
llum ma' Ommna Marija biex noffru lilna nfusna lil Alla waqt li nagħmlu l-offerta għal dan is-
sagrifiċċju qaddis.   Inkantaw.... 
 
Tqarbin:  Marija ġarret f'ġufha lil Ġesù tarbija u għalhekk saret l-ewwel tabernaklu ħaj. Wara 
Pentekoste, min jaf kemm irċeviet lil Ġesù Ewkaristija minn idejn l-Appostli. Nersqu aħna 
wkoll lejn l-artal biex nirċievu ġo fina lil Ġesù, veru Alla u veru bniedem u bħal Marija nsiru 
tabernaklu ħaj bi Kristu fina li jsir ħaġa waħda magħna.   Inkantaw... 
 
Ringrazzjament: (waqt li s-sacerdot ikun jippurifika l-Kalci, l-animatur ighid) 
Bħal Marija, infittxu dejjem li nrawwmu fina spirtu ta' radd il-ħajr għal dak kollu li Alla jagħmel 
magħna.  U nfittxu li naqsmu l-ferh tagħna ma' ħutna  l-oħra l-bnedmin.   
 
Kant tal-Għeluq… 


